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Nieuwsbrief 9, 18 maart 2021 
 

St. Michaëlschool 
Vincent van Goghstraat 18 

2391VB   Hazerswoude-Dorp 

0172-589869 

www.st-michaelschool.nl   

 
Beste ouders, verzorgers, 

De donkere dagen zijn voorbij en het wordt langzaam aan weer 

wat warmer. Wat is het toch weer fijn om in het licht naar school 

te gaan. Ook op school is de sfeer veranderd. We dragen geen 

mondkapjes meer en ouders mogen de school weer in. We 

verzamelen de groepen niet meer op het plein, zoals voorheen. 

Dingen worden weer zoals ze waren en dat vinden we zo 

ontzettend fijn!  

De sneeuwpopknutsels worden ingeruild voor paashazen en 

kuikens die uit eieren springen. Er hangt dus een gezellig 

voorjaarssfeertje in de school. 

 

In deze bomvolle nieuwsbrief kunt u onder andere lezen wat wij 

van plan zijn met Pasen. Ons Paasfeest mag dit jaar eindelijk 

gewoon doorgaan en daar zijn wij erg dankbaar voor. 

Veel leesplezier en een hartelijke groet, 

De redactie 
 

Belangrijke oproep! 

We hebben al veel aanmeldingen van nieuwe leerlingen vanaf 

volgend jaar. Morgen is het opendag en verwachten we nog 

meer aanmeldingen. We willen graag ook de broertjes en 

zusjes inschrijven, maar dat kan alleen als u uw kinderen op tijd 

aanmeldt bij ons. Meld u dus zo snel mogelijk aan om er optijd 

bij te zijn.  

Nieuws vanuit de Paascommissie  

Beste ouders, 

Op donderdag 14 april vieren we Pasen. Dit jaar kunnen we 

gelukkig met de kinderen weer een gezellig Paasontbijt gaan 

houden. De kinderen mogen voor elkaar een ontbijt verzorgen. 

De kinderen van de onderbouw (groep 1 t/m 4) krijgen op 

woensdag 30 maart een lijstje mee naar huis dat ze samen met 

u kunnen invullen. Dit lijstje moet z.s.m. en uiterlijk woensdag 6 

april weer ingeleverd worden in de klas. 

 

Geplande 

evenementen 

1-4-2022 

Studiedag 

11-4-2022 

Vanaf nu kan je je 

vastendoosje inleveren  

(t/m 14 april) 

14-4-2022 

Paasfeest op school 

 
 

Vervanging 

De vervangingen in de afgelopen 

weken hebben allemaal te maken 

met de nasleep van de corona-

uitbraak waarmee we te maken 

kregen tussen de kerst- en 

voorjaarsvakantie. 

- Op 11 en 18 februari is juf Melissa 

een deel van de dag vervangen 

door juf Hester, zodat zij toen ze nog 

niet helemaal hersteld was toch alles 

kon doen om ervoor te zorgen dat 

ook de kinderen van groep 2-3 op tijd 

hun rapport mee kregen en de 

oudergesprekken konden doorgaan. 

-  Op 14 februari werkte meester 

Daan een extra dag aan zijn andere 

taken. Die waren blijven liggen in de 

weken daarvoor, omdat hij toen veel 

heeft ingevallen voor zieke collega’s. 

- Op 14 maart werkte meester Daan 

een extra dag in groep 4. Daardoor 

kon juf Annemieke alsnog haar 

BAPO-dag genieten, die zij moest 

laten schieten toen juf Natalie ziek 

was en er geen invallers meer 

beschikbaar waren. Op deze manier 

zal zij op 28 maart ook haar andere 

BAPO-dag uit die periode alsnog 

genieten. 

 

   

 

http://www.st-michaelschool.nl/
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De kinderen van de bovenbouw vullen het lijstje thuis of op school in. 

Daarna krijgen de kinderen een ingevuld lijstje van een andere leerling 

uit de klas. Uw kind krijgt dus een briefje mee naar huis van een 

klasgenoot. 

De bedoeling is dat uw kind (eventueel met uw hulp) voor dát kind een 

ontbijt klaarmaakt. Hieronder volgen enkele aanwijzingen: 

 Maak het ontbijt klaar op een gewoon of plastic bord, met op de onderkant (bijv. op 

een pleister) de naam van uw eigen kind. (Bij een wegwerpbord hoeft dat niet). 

 Doe er ook bestek bij. 

 Broodjes zijn natuurlijk extra feestelijk, maar een gewone boterham kan er ook gezellig 

uitzien, door hapjes aan een prikker te rijgen of schuin door te snijden. 

 Iets lekkers mag er best bij (als verrassing) maar niet te veel en niet te groot! 

 Pak het geheel in bijv. folie, eventueel met een servetje erbij. 

 Plak de naam erop van degene voor wie het ontbijt gemaakt is. 

 Een leuke versiering maakt het extra gezellig! Dit kan door een echte of zelfgemaakte 

bloem, een tekening of kleurplaat, een crêpepapieren slingertje, etc.  

 De school zorgt voor drinken. 

 Omdat we starten met het ontbijt, is het handig een kleinigheid mee te geven voor de 

ochtendpauze. 

 Misschien ten overvloede: uw kind ontbijt op 14 april niet thuis, maar op school! 

Op donderdag 14 april wordt ook de Vastenactie afgesloten. De spaardoosjes kunnen worden 

ingeleverd van maandag 11 april t/m donderdag 14 april. Alvast bedankt! 

We hopen dat het een gezellige dag wordt en wensen u alvast een vrolijk Pasen! 

Met vriendelijke groet, 

De paascommissie 

Paaseitjes en stroopwafelverkoop groep 8 

Nog een paar maanden en dan nemen we afscheid van de St. Michaëlschool. We kijken uit 

naar ons groep 8 kamp op Texel en vinden het superleuk om een paar mooie acties te 

organiseren. Met de opbrengst kunnen we dan wat bijdragen aan de verhoogde brandstof- 

en excursiekosten en misschien nog een ijsje kopen. 

 

Nu is het alweer bijna Pasen en wat is er dan lekkerder dan paaseitjes of verse stroopwafels? 

Dus bestel snel (uiterlijk 7 april) een ‘origineel zakje eitjes’ of heerlijke, verse marktstroopwafels 

van Van Kempen’! 

 

 Prijzen: 

 Origineel zakje paaseitjes: €2,50 voor 25 eitjes 

 Echte van Kempen stroopwafels: €2,70 per pakje, 2 pakjes voor €5,- 

 

Via deze link kunnen de bestellingen geplaatst worden: https://forms.office.com/r/iLVtx91AtM 

De link mag natuurlijk naar familieleden of andere bekenden gestuurd 

worden. 

 

De bestelling kan op woensdag 13 april (tussen 11.45 en 12.15 uur) of 

donderdag 14 april (tussen 14.45 en 15.15 uur) contact betaald en 

afgehaald worden op de St. Michaëlschool. 

Groeten, 

Groep 8 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2FiLVtx91AtM&data=04%7C01%7Csanne.vant.wout%40degroeiling.nl%7C5d92b9e4852047157d6508da068d4b88%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637829501162273202%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=SXMZq%2B7ekZB4aZ1UftQNuCx%2Bw%2BxjrvmHFamEBzXNFdQ%3D&reserved=0
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  Overblijf 

Door de corona-maatregelen kon aan- of afmelden voor de overblijf de laatste tijd alleen via 

ons e-mailadres overblijf.stmichael@gmail.com.  Nu u als ouder de school weer in mag, is het 

ook weer mogelijk om rechtstreeks aan- of af te melden via de lijst in de map. De mogelijkheid 

om een mailtje te sturen blijft ook bestaan.   

Hierbij hebben wij het vriendelijke verzoek aan alle ouders om uw kind(eren) op tijd aan- of af 

te melden voor de overblijf, zodat wij ervoor kunnen zorgen dat er elke dag genoeg 

overblijfkrachten zijn. 

Schoolreisje 

Op donderdag 16 juni gaan we op schoolreisje! De bestemming en verdere informatie volgen 

later. 

Vastenactie 

Zoals u weet zijn wij bezig met de jaarlijkse Vastenactie. Een gedeelte van het geld dat 

opgehaald wordt tijdens de Vastenactie gaat ook naar Oekraïne. Nog een goede reden om 

de doosjes goed gevuld op uiterlijk donderdag 14 april in te leveren! 

Verlof 

Het gebeurt regelmatig dat ouders vrij vragen voor hun kind buiten de normale vakantiedagen 

om. De leerplichtambtenaar van de gemeente Alphen aan den Rijn heeft de scholen erop 

gewezen dat extra verlof alleen mag worden verleend als er sprake is van "gewichtige 

omstandigheden":  

 het werk van een van de ouders maakt het onmogelijk om in de schoolvakantie op 

vakantie te gaan;  

 andere gewichtige omstandigheden, zoals een verhuizing of een uitvaart, voltrekking 

van een huwelijk (geen kroonjaren) of levensbedreigende ziekte van een naast 

familielid.  

 

Om voor extra verlof vanwege gewichtige omstandigheden in aanmerking te komen, kunt u 

het formulier 'Verlofaanvrage' invullen. Dit formulier kunt u hier downloaden. Uiterlijk 6 weken 

voor de aanvang van het gewenst verlof moet dit bij de directeur van de school worden 

ingeleverd (spoedgevallen uitgezonderd).  

 Geen gewichtig omstandigheden zijn bijvoorbeeld:  

 een vakantie buiten de reguliere schoolvakantie vanwege goedkope tickets of drukte 

op de weg;  

 een lang weekend weg met de familie;  

 sportevenementen buiten school om;  

 het bezoeken van pretparken e.d.;   

 de wens om met wintersport te gaan na de kerst- of voorjaarsvakantie;  

 de wens om één of meerdere dagen eerder met vakantie te gaan of later terug te 

komen.  

 

Ouders die een kind zonder de vereiste toestemming van school houden, maken zich schuldig 

aan ongeoorloofd schoolverzuim. Dit kan tot een proces-verbaal leiden. Deze verlofregeling is 

wettelijk vastgelegd en is hier terug te vinden: wetten.nl – Regeling – Beleidsregel uitleg 

‘specifieke aard van het beroep’ en ‘andere gewichtige omstandigheden’ bedoeld in de 

Leerplichtwet 1969 – BWBR0031787 (overheid.nl)  

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmobilecms.blob.core.windows.net%2Fappfiles%2Fapp_2049%2FFile%2FVerlofaanvrage.pdf&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=McBmihtx0Ts8PWA9j1LJtjmBSmaG01FqGIGDfVAsT6o%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0031787%2F2012-07-01&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZJoqzi2hooa9atcrO4qkLd0wMIpGjk1%2BbmWK1gEz6Eo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0031787%2F2012-07-01&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZJoqzi2hooa9atcrO4qkLd0wMIpGjk1%2BbmWK1gEz6Eo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwetten.overheid.nl%2FBWBR0031787%2F2012-07-01&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZJoqzi2hooa9atcrO4qkLd0wMIpGjk1%2BbmWK1gEz6Eo%3D&reserved=0
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Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden via de volgende link: Protocollen 

en afspraken | St. Michaëlschool (st-michaelschool.nl)    

De ouderraad is op zoek naar nieuwe leden!! 

Vind je het leuk om (nog) meer betrokken te zijn bij school en hou je van activiteiten 

organiseren die bijdragen aan een leuke schooltijd van je kind(eren)?  

Dan is de OR (ouderraad) iets voor jou! Na dit schooljaar neemt de OR afscheid van een 

aantal leden vanwege hun schoolverlatende kinderen en dus zijn wij op zoek naar versterking.  

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van onze school en bestaat 

momenteel uit 11 ouders en 1 leerkracht (juf Sanne). Een activiteit wordt meestal 

georganiseerd door een aantal OR-leden en een aantal leerkrachten. Hierbij valt te denken 

aan Sinterklaasfeest, Kerst, Carnaval, Pasen, school versieren, schoolfeest, schoolreis, 

schoolfotograaf enz.  

Tevens beheert de OR de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten. Aan 

het begin van het schooljaar maken we met elkaar een verdeling van de activiteiten zodat het 

qua tijdsbesteding voor iedereen goed te doen blijft.  

Vergaderen doen wij ca. 5 keer per schooljaar in de avonduren. Het verloop van activiteiten, 

evaluaties en nieuwe activiteiten worden hier besproken.  

Wij zijn ook op zoek naar iemand die ons kan helpen met de boekhouding (penningmeester) 

en ook naar een nieuwe voorzitter. Lijkt het je leuk om één van deze taken op je te nemen, 

maar bij het organiseren van de activiteiten meer op de achtergrond te zijn? Dan is dat ook 

mogelijk. 

Heb je interesse of wil je meer weten over de OR? Stuur ons dan een mailtje, geef een belletje 

of spreek een van ons aan. Leuk als je erbij komt!  

Jelle Kok (voorzitter) 06-55707507, mail jelle@rijnwoude.net  

Heidi Elstgeest (secretaris) 06-42120408 

Menno Wesselingh (penningmeester)   

Ruth van der Wel 

Fatima Rhioues  

Robert Zandvliet 

Dorien Sparreboom 

Danielle Bos  

Debby van Zanten 

Alexandra Nuijen  

Susanne van Dorp 

Reminder tevredenheidsenquête 

Hierbij zouden wij alle ouders willen herinneren aan het invullen van de tevredenheidsenquête 

over de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind(eren). Het zijn korte vragen, 

waarop u kunt antwoorden met een cijfer van 1-10. 

Zie hiervoor de link: https://login.qbrin.nl/start/onderwijskwaliteit/3228/Emary/Ouder 

  

Ieder jaar op alle scholen 

Met alle Groeiling-scholen is afgesproken om alle ouders jaarlijks in dezelfde periode een 

vragenlijst voor te leggen. Het is een korte vragenlijst, die ieder jaar hetzelfde zal zijn. 

We willen op deze manier meten wat u vindt van het onderwijs op de school van uw kind(eren). 

Waar bent u tevreden over en waar kunnen we nog wat verbeteren? 
  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.st-michaelschool.nl%2Fprotocollen-en-afspraken&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6VZTUDEq7eAQXWMvMhFnFSJ3EKmCQ2moQn2Pq2cx2Pc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.st-michaelschool.nl%2Fprotocollen-en-afspraken&data=04%7C01%7Cadministratie.michael%40degroeiling.nl%7Cc4bb0d08f4ff4ce5ad1a08da05b3bf5c%7C89fc0ec78f8747c48869c321907f358a%7C1%7C0%7C637828566825177079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=6VZTUDEq7eAQXWMvMhFnFSJ3EKmCQ2moQn2Pq2cx2Pc%3D&reserved=0
https://login.qbrin.nl/start/onderwijskwaliteit/3228/Emary/Ouder
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Ik heb meerdere kinderen op school, wat nu? 

Een vragenlijst is altijd een momentopname. We vragen u om bij de vragen het oudste kind op 

deze school in gedachten te nemen. 

En natuurlijk hopen wij dat vragen en problemen altijd worden uitgesproken. U hoeft hier niet 

mee te wachten tot de vragenlijst langs komt. 

  

Dank voor het invullen 

Wij hopen dat u even de tijd wilt nemen om de lijst in te vullen; hoe meer ouders dat doen, hoe 

completer ons beeld wordt. 

  

De vragenlijst staat open vanaf maandag 14 maart en sluit weer op woensdag 30 maart. 

Zandbak 

De nieuwe zandbak is inmiddels volop in gebruik. We zijn er erg blij mee! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Oproep Voedselbank Alphen - actie verjaardagstaarten voor kinderen 

van 4 t/m 12 jaar 

Beste ouders, 

Wij zouden als Voedselbank Alphen, graag kinderen in de basisschoolleeftijd een leuke 

verjaardagstaart willen geven. Wij geven hen naast het wekelijkse voedselpakket, altijd wel 

een verjaardagsbox van de Stichting Jarige Job, maar het zou natuurlijk leuk zijn als ze ook een 

heuse verjaardagstaart zouden krijgen. Dat is immers iets dat hun ouders natuurlijk niet kunnen 

betalen. Nu zoeken wij baksters/bakkers die 2-3x per jaar (misschien zelfs minder als wij 

voldoende baksters vinden) een verjaardagstaart bakken. Baksters/bakkers uit zowel Alphen, 

Benthuizen, Boskoop, Hazerswoude Dorp en Rijndijk, Koudekerk en Zwammerdam, omdat wij in 

alle kernen klanten hebben. We hebben voor de Voedselbank Alphen inmiddels een 

coördinator, die de contacten met de baksters onderhoudt. Het bakken gaat altijd in 

onderling overleg. 

Als u interesse heeft, zou u dan zo vriendelijk willen zijn om contact met mij op te nemen? Alvast 

hartelijk dank voor uw medewerking. 

René de Jong 

Secretaris Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken 

M +31 (0)6 24 72 17 26 

E renedejong@voedselbankalphen.nl 

mailto:renedejong@voedselbankalphen.nl
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Reminder recycling 

Op onze school kunnen de kinderen batterijen, kabels en cartridges inleveren in de bak naast 

het magazijn.  

 

  

Kopij 

De volgende Nieuwsbrief komt uit 

op 8 april. 

Kopij kunt u uiterlijk 6 april sturen 

naar 

directie.stmichael@degroeiling.nl  

mailto:directie.stmichael@degroeiling.nl
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